
blad 1888y3 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 24 NOVEMBER 1888 
 
De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde doen te weten, dat door den Raad dier gemeente in 

zijne vergadering van 20 October 1888 is vastgesteld de volgende verordening: 

VERORDENING op het arbeiden van kinderen beneden de 12 jaren. 

Art. 1. Het is verboden, onverminderd  het bepaalde bij art. 1 der wet van 19 September 1874 

(Staatsblad no. 130), tijdens de schooluren in de gemeente, (zoowel van bijzondere als openbare 

scholen) tuin-, veld-, veen- of anderen arbeid te laten verrichten door kinderen die den ouderdom van 

twaalf jaren nog niet hebben bereikt. 

Art. 2. Het verbod in art. 1 is niet toepasselijk op huiselijke diensten, voor zoover de noodzakelijkheid 

daarvan aan Burgemeester en Wethouders is gebleken. 

Art. 3 Wegens overtreding van art. 1 zijn aansprakelijk de ouders of voogden van het kind. 

Is de overtreding begaan buiten hun weten en bewijzen zij, dat zij de werkzaamheden, onmiddellijk 

na daarvan kennis te hebben bekomen, hebben doen ophouden, dan wordt degene aansprakelijk ten 

wiens bate de arbeid is verricht. 

Art. 4. De overtreding van art. 1 wordt gestraft met eene boete van te hoogste f 25.- 

Aldus gedaan te Smilde ter openbare Raadsvergadering van den 20 October 1888.  

 

 

SMILDE. 

Op Vrijdag 30 Nov. 1888, 

des avonds te 7 uur, zal, ten huize van HENDERICUS DE VRIES aan de Norgervaart, gem. Smilde, bij 

inzate worden geveild: 

EENE RUIME 

Boerenbehuizinge en Schuur 

en Tuin met 3 kampen Land op pl. 10, Blok 4, N.-W. der Hoofdvaart te Smilde, benevens een halve 

kamp Land aan de Norgervaart, ten verzoeke van de Wed. B. DRENTH en Kinderen te Smilde. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

Smilde – Palmslag. 

Op Vrijdag 30 Nov. 1888, 

des avonds te 7 uur, ten huize van H. DE VRIES aan de Norgervaart te Smilde, palmslag van: 

de Onroerende Goederen 

van de Weduwe en Erven GOUKE DE JONG te Smilde, breeder omschreven in het Advertentieblad van 

Woensdag den 21sten November j.l. en van de Behuizinge, Tuin en kamp Land te Smilde, afkomstig 

van ROEMER, toebehoorende aan den Heer H. VAN DIJK te Groningen. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

Raadsvergadering. 

Smilde, 23 Nov. Tegenwoordig alle leden. 

De notulen der vergadering van 9 Nov. worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. 

Ingekomen eene kennisgeving van Ged. Staten, waarbij zij de ontvangst mededeelen van de in eene 

vorige vergadering vastgestelde politie-verordeningen, hetgeen voor kennisgeving wordt aangenomen. 

Ingekomen eene missive van drie leden van den Raad. 

De voorzitter stelt voor, deze missive te behandelen, wanneer het desbetreffende punt straks aan de 

orde zal komen. 

Ingekomen eene missive van Ged. Staten, waarbij dit college bericht, dat voor dekking van het te kort 

bij het armwezen over 1887 ad f 1579.42 geene leening mag worden gesloten, daar deze uitgaven als 

gewone en niet als buitengewone uitgaven mogen worden aangemerkt; zij blijven bij hun advies, 

evenals zij dit in eene vorige missive hebben gegeven, om tot dekking van die som den Hoofdelijken 

Omslag, dienst 1889, met f 1579.42 te verhoogen en alzoo te brengen op f 8624.42. 

De voorzitter zeg,. dat het de wensch van Ged. Staten is, deze post te zien gebracht op 1889 en tot 

dekking van die uitgave, den hoofdelijken omslag met dat bedrag te verhoogen. Burg. en Weth. 

hebben dit punt overwogen, en, hoe gaarne zij ook aan dien wensch hadden gevolg gegeven, bij Burg. 

en Weth. bestaat daartegen bezwaar; let men op de draagkracht dezer gemeente, dan kan en mag de 

hoofd. omslag niet verhoogd worden, doch hij zal het denkbeeld van Ged. Staten in behandeling en in 

omvraag brengen.                                                                                             –vervolg op blad 1888z 
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